Nyhedsbrev, juni 2022

Kære forældre:
Det er næsten ikke til at forstå det, men vi begynder at lægge an til at lande dette
skoleår og se fremad mod et nyt. Siden Corona ophørte med at være en sygdom, der
definerede vores hverdag, har vi med stille og sikre skridt bevæget os tilbage til det, vi
kender som almindelige skoledage. Vi har morgensamling, vi leger og lærer på tværs, vi
tager på lejrture, vi kommer ud i samfundet, dyrker den åbne skole og glædes over
fællesskabets kraft, som holder sammen på os alle sammen. I dette nyhedsbrev kan du
glæde dig til at få et lille indblik i nogle af højdepunkterne 
Ny organisering
Som jeg har skrevet ud nogle gange, overgår vi fra næste skoleår til tre afdelinger. Det
har været et stort personaleønske at organisere os, så vi opnår en højere grad af
ekspertise inden for de forskellige alderstrin og dermed et større fagligt overskud,
som kommer eleverne til gode. Desuden giver det os mulighed for at målrette
læringsmiljøerne bedre til målgrupperne.
I har alle modtaget besked om, hvilket team der er omkring jeres børn næste skoleår.
Vi er i fuld gang med at definere, hvilken kultur og hvilke aktiviteter, der skal gå på
tværs af hele skolen, og hvilke der skal være særkende for afdelingerne.
Vores indskoling kommer til at indeholde SFO, 0. – 3. klasse samt vores
indskolingsspecialklasse IKL, som er for vores yngste. Hanne bliver leder af afdelingen.
Vores mellemtrin kommer til at indeholde 4. – 6. klasse, LKT og vores
mellemtrinsspecialklasse MKL, og Gitte bliver leder af den afdeling.
Vores udskoling kommer til at indeholde 7. – 9. klasse og vores udskolingsspecialklasse
UKL. Pia bliver leder af den afdeling.
Elevtilgang
Det er en stor glæde, at vi oplever, at der kommer nye borgere til byen, som vælger at
deres børn skal gå på Vissenbjerg Skole. For få år siden så vi ind i en fremtid med to

spor, men det har på magisk vis forandret sig, så sidste år og næste år og så langt øjet
rækker ud i de demografiske prognoser, kommer der tre spor på Vissenbjerg Skole. Vi
opretter således også tre børnehaveklasser i kommende skoleår. Vi glæder os til at
tage imod de nye skoleelever 
Status på afgangselevernes læring efter corona
Meget forståeligt har mange ytret bekymring for afgangselevernes læringstab efter
corona, så vi har fulgt især de ældste elever nøje og givet ekstra ressourcer til at
indhente det faglige, hvis det har været nødvendigt. Nu har vi data at vurdere ud fra –
både terminsprøver, nationale test, egne test samt afgangsprøver, og det giver ro i
sindet. Konklusionen er at vores elever ligger fint, og niveauet er faktisk lidt bedre, end
vi har set det de sidste år.
Endnu vigtigere er det, at vores ældste elever har arbejdet seriøst med deres læring –
fx er ingen elever gået fra eksamenen, fordi de syntes, at den var ligegyldig, når nu
årgangskarakteren kunne hæves til eksamenskarakter. De har vist god arbejdsmoral.
De skal nok klare sig ude i den store verden 
De gode historier
På vores møder i personalegruppen på skolen starter vi dagsordenen med at fortælle
gode historier fra de forskellige årgange. Her får I et lille indblik i, hvad vi særligt har
glædet os over den sidste tid:
-

Vi har glædet os over, hvor godt eleverne har klaret sig til afgangsprøverne og
over deres arbejdsmoral
Vi er stolte over al den ros, vores elever fra 7. årgang fik fra andre, da de var på
lejrtur på Bornholm. De opførte sig eksemplarisk 
Vi er stolte over, at arbejdet med Søde Ord på 0. årgang har givet dem et solidt
fundament at lære at læse ud fra
Vi er glade for de erfaringer, som eleverne på 8. årgang har fået, da de var ude i
praktik og snuse til arbejdslivet og nysgerrigheden
Vi glæder os over, hvordan klasserne generelt styrker fællesskaberne og det
gode læringsmiljø.

Personalenyt
I marts bød vi Hanne velkommen som afdelingsleder af SFO og indskolingen. Hun er
landet godt og har nogle spændende visioner for afdelingen. Følg med på Facebook, hvor
der jævnligt lægges billeder og historier op, som viser hvilke spændende tiltag, der
foretages.

I SFO har vi også fået nyt personale. Nicholas og Heidi startede 1. maj, og de er også
landet rigtigt godt.
Til august skal vi byde velkommen til tre nye lærere:
-

Miki, som bl.a. skal være på kommende 1. årgang. Miki har linjefag i matematik,
musik og natur/teknologi.
Johanne, som også skal være bl.a. på 1. årgang. Johanne har linjefag i
madkundskab, dansk og idræt.
Signe, som har linjefag i dansk, håndværk/design og samfundsfag.

Forbedring af læringsmiljøet
Som mange nok allerede har læst på Aula, vandt vi en donation af gode, brugte møbler.
Det har givet os mulighed for at skabe nogle mere inspirerende læringsmiljøer. Især
har udskolingen fået bedre forhold, men alle har nu borde og stole, der er
funktionsdygtige, og det er en væsentlig forbedring. Vi ved, at det er vigtigt at sidde
ordentligt, så vi skal med tiden have skiftet flere møbler, men pga. økonomien er vi nødt
til at have en langsigtet plan for det.
Ud over donationen af møbler har vi også vundet et projekt, hvor vi får opgraderet
vores æstetiske læringsmiljø – vi får læringsplakater, udsmykning osv. Processen har
været inddragende, og vi glæder os meget til at få peppet vores miljø op 
Bestyrelsesvalg
I maj var der valg til bestyrelsen, og 7 spændende kandidater stillede op. De er alle
valgt ind. Derud over fik vi også en suppleant. Vi kunne godt ønske os en suppleant mere,
så meld dig endelig på banen, hvis du er interesseret.
Medlemmerne af skolebestyrelsen pr. 1. august er:
-

Søren Damsgaard (genvalgt)
Christina Andersen (genvalgt)
Mathias Hansen (nyvalgt)
Troels Range (genvalgt)
Katrine Havelund (genvalgt)
Stine Magnussen (nyvalgt)
Anette Rasmussen (nyvalgt)

-

Allan Dørr (suppleant)

Vi glæder os alle til at indlede samarbejdet de kommende år. Som noget nyt kommer
der til at være valg hvert andet år, fordi vi har fået lov til at køre med forskudte valg.
Der er konstituering d. 20 juni.
God sommer
Til sidst er der blot at ønske jer alle en god sommer og sige tak for samarbejdet i det
forgangne skoleår. Vi slutter sidste skoledag kl. 12.
Alle elever møder ind mandag d. 8. august kl. 8 

Kærligst Gitte

